
EGÉSZSÉGÜGYI 

MINISZTÉRIUM 

 

Az Egészségügyi Minisztérium keretében, az Egyeztető, Kiértékelő és Előjelzési 

Operatív Bizottság, valamint az Adatok kezelését, monitorizálását és 

központosítását végző technikai munkacsoport létrehozására vonatkozó 1282/2020. 

07.16. számú rendelet 

 

Az Egészségügyi Minisztérium kibocsátja a következő 

rendeletet: 

 

1.cikk - (1) Július 16-tól létrehozzák az egészségügyi minisztériumban a Egyeztető, 

Kiértékelő és Előjelzési Operatív Bizottságot, a továbbiakban COC EP, a következő 

felállásban: 

 

A. Elnök: Dr. Amalia ȘERBAN – Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi ellátás, 

sürgősségi gyógyászat és a közegészségügyi programok vezérigazgatósága 

Szakértők: 

1 . Dr.ec. Avian-Daniel POP – Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi ellátás, 

sürgősségi gyógyászat és  közegészségügyi programok vezérigazgatósága 

2. Dr. Costin ILIUTA – Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi ellátás, sürgősségi 

gyógyászat és  közegészségügyi programok vezérigazgatósága 

3 Mariana STANCIU – Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi ellátás, sürgősségi 

gyógyászat és  közegészségügyi programok vezérigazgatósága 

4. Dr. Cătălin POPA – Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi ellátás, sürgősségi 

gyógyászat és  közegészségügyi programok vezérigazgatósága 

C.Titkár: Dr.  Mihai BUNDOI – Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi ellátás, 

sürgősségi gyógyászat és  közegészségügyi programok vezérigazgatósága 

 

2. cikk – A COCEP hatásköre: 

a) Koordinálja és értékeli a 3. cikkben előírt technikai munkacsoport tevékenységét, és 

figyelemmel kíséri a Napi Hírlevél – Buletin Informativ – elkészítését  a 6. cikkben 

meghatározott időpontokban; 

b) Meghatározza a SARS-CoV-2 vírusfertőzés terjedése által a romániai járványügyi 

helyzettel kapcsolatos bármilyen típusú orvosi esemény megelőzésének, 

előkészítésének és az azokra való reagálásnak a cselekvési területeit; 

c) Eljárásokat dolgoz ki az központosított adatok és információk bejelentésére 



vonatkozóan, és biztosítja az egyedülálló, összehangolt és koherens adat- és 

információáramlást a romániai járványhelyzet kezeléséhez, amelyet a SARS-CoV-2 

vírusfertőzés terjedése okozott; 

d) Elvégzi időben a bejelentett jelentési hibák kijavítását; 

e) Megteszi a szükséges intézkedéseket az egészségügyi egységek vezetői, illetve a 

megyei és a bukaresti közegészségügyi igazgatóságok  ügyvezetõ igazgatói számára a 

szükséges technikai támogatás biztosítása érdekében az Egészségügyi Minisztérium 

központi elektronikus adatrendszerében jelentett adatok helytállása szempontjából; 

f) Biztosítja az operatív adatbázisok folyamatos frissítését, és új eljárásokat dolgoz ki 

működésükhöz; 

g) Operatív időben meghatározza a SARS-CoV-2 vírusfertőzés terjedésével 

összefüggésben lévő  romániai járványügyi helyzettel járó kockázatok típusait és 

kockázatait; 

h)megvalósítja a SARS-CoV-2 vírusfertőzés terjedésével kapcsolatos romániai 

járványügyi helyzet kezeléséhez szükséges adatok és információk egyedi, összehangolt 

és koherens áramlását. 

3. cikk – A COCEP koordinálásával megalakul az Adatok kezelését, monitorizálását és 

központosítását végző technikai munkacsoport, a továbbiakban Technikai 

munkacsoport, a  következő felállásban 

 

Koordinátor: Ovidiu CHIRILĂ – Egészségügyi Minisztérium, tanácsadó, Miniszteri 

kabinet; 

Tagok: 

Dr. Mihai Bundoi — Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi ellátás, sürgősségi 

gyógyászat és  közegészségügyi programok vezérigazgatósága 

Dr. Andrei GUT — az Egészségügyi Minisztériumba kirendelt rezidensorvos, 

Nagyszebeni Megyei Sürgősségi Kórház 

Dr.  Raluca  SMĂRĂNDESCU — az Egészségügyi Minisztériumba kirendelt 

rezidensorvos, Colentina Klinikai Kórház 

Dr. Flori FLORENTINA — az Egészségügyi Minisztériumba kirendelt rezidensorvos, 

Colentina Klinikai Kórház 

Dr. Adelina TRĂSCĂU — az Egészségügyi Minisztériumba kirendelt rezidensorvos, 

Colentina Klinikai Kórház 

 

Információs technológia és kommunikációs rendszergazda: 

Lucian VLĂDUȚ 

 Bogdan OPREA 



 

4. cikk- A 3–as cikkben szereplő technikai munkacsoport feladatköre a 

következő: a) az Egészségügyi Minisztérium és a Corona Forms platform központi 

elektronikus rendszeréhez kapcsolódó műszaki adatbázis napi felügyelete; 

b)a kórházi egységek, a megyei és bukaresti közegészségügyi igazgatóságok által az a) 

pontnál szereplő platformokon jelentett adatok napi egyeztetése; 

c) a materializált információkat naponta összesíti a Napi Hirlevélben és naponta 

(munkanapokon) bemutatja az egészségügyi miniszternek, az államtitkároknak, a 

főtitkárnak és az egészségügyi minisztérium főtitkárhelyetteseinek az alábbiak 

szerint: 

i.    Az információs hírlevelet levélben és elektronikus formában is 

eljuttatják a miniszterhez e-mailben, naponta, 12 óráig (a rendszer 

által 10 óráig összegyűjtött adatokkal);  

ii. Biztosítja egy másodlagos információs hírlevél kiadását, amelyet 

naponta, 20 óráig kell elkészíteni a rendszer által 18 óráig 

összegyűjtött adatokkal. Ezt a közleményt másnap reggel 8 órakor, 

elektronikus formában, e-mail-ben és levél formátumban 

mutatják be a miniszternek;  

iii. Az Egészségügyi Minisztérium keretében tevékenykedő 

államtitkároknak, a fõtitkárnak és az államtitkár-helyetteseknek az 

információs hírlapot csak elektronikus formában küldik meg. 

 

d) állandó kommunikáció fenntartása az egészségügyi egységek,  a megyei és a 

bukaresti közegészségügyi igazgatóságok keretében a napi jelentéstételre kijelölt 

személyekkel a jelentett adatokban felmerülő esetleges hibák vagy 

következetlenségek kiküszöbölése érdekében.  

e) az orvostechnikai eszközök, a védőeszközök és a gyógyszerek országos igényének 

napi értékelése, a lakosság egészségét érintő egészségügyi események által 

előidézett helyzetek dinamikájától függően, a SARS-CoV-2 vírusfertőzés 

terjedésével összefüggésben; 

f) új munkamódszerek javaslata a számítógépes platformokon kifejlesztett és 

integrált számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban;  

g) elemzések és értékelések kidolgozása valahányszor a jelentett adatok által 

generált helyzet ezt megköveteli.  

5.cikk – Az egészségügyi egységek, a megyei és a bukaresti közegészségügyi 

igazgatóságok a vezetőkön, illetve az ügyvezető igazgatókon keresztül:  



a) a létrehozott intézményi csatornákon (IT terminálok, telefonos 

összeköttetések) keresztül biztosítja a kért adatok napi jelentését a COCEP-nek;  

 

b) felelősek a központosított elektronikus rendszerben jelentett adatok helyességéért 

és valódiságáért. Mielőtt az adatokat a megadott terminálokon jelentené (feladná), 

ellenőrzi azok helyességét; 

c) felelõsek a titoktartás biztosításáért, a személyzetre 

vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban 

 

d) biztosítják a napi jelentéstételre kijelölt személyek számára a műszaki 

munkakörülményeket; 

e) a COCEP-től kéri a kért adatok állandó továbbításának biztosításához szükséges 

anyagokat vagy informatikai eszközöket;  

f) felelősek a biztosított műszaki eszközök (telefonok, táblagépek 

stb.) kezeléséért, meglétéért és működéséért.  

 

6. cikk - A COCEP koherens funkcionalitásának biztosítása érdekében 

a számítógépes rendszer jelentései a következőkképpen történnek:  

1. Rendszeres - naponta kétszer, mégpedig  

i.     09.00 - 09.45 óra között  

ii.  15.00 - 17.45 óra között  

2.Valahányszor a jelentési paraméterek bármelyike megváltozik  

 7. cikk - A COCEP és a műszaki munkacsoport által kidolgozott 

dokumentumokat az Egészségügyi Minisztérium vezetőségének a jóváhagyása 

alá esnek.  

8. cikk - Az Egészségügyi Minisztérium, a megyei és a bukaresti 

közegészségügyi igazgatóságok, az érintett egészségügyi egységek, valamint az 

1. és a 3. cikkben kinevezett személyek végrehajtják jelen rendeletnek a 

rendelkezéseit.  

 

Az egészségügyi miniszter 

nevében, 

 

Horatiu 

Moldovan 

államtitkár 

 



 



 


